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nerwu trójdzielnego, czegowynikiem jest podrażnienie błon śluzowychnosa
(katar), gardła (ból lub drapanie w gardle), oczu (łzawienie) oraz inicjacja re-
akcji obronnych organizmu ze strony dróg oddechowych człowieka (kaszel,
duszności, płytkie oddechy)”. Dotyczy to czes̨to zapachów pochodzac̨ych „z
rozkładumartwej materii organicznej oraz odchodów zwierzec̨ych”. Niektó-
re badania wskazuja,̨ że uciaż̨liwości odorowe oddziałuja ̨ na ludzi nawet w
promieniu 5 km od źródła.

W tej kwestii zdecydowana wiek̨szość badanych (58,6%) wyrażała przeko-
nanie, że fermy przemysłowe, jeżeli już powstaja,̨ powinny być lokalizowane
w odległości nie mniejszej niż 1000 metrów od zabudowań mieszkalnych, w
tym znaczna cześ̨ć badanych (aż 39% ogółu) chciałaby je „odsunać̨” nawet
na odległość powyżej 2000 m. Tylko bardzo niewielki odsetek mieszkańców
Polski uważa w takim przypadku odległość 500 m od zabudowań mieszkal-
nych za wystarczajac̨a.̨ Takie rozwiaz̨anie akceptuje jedynie 6,9% badanych
ogółem i 9,1% badanych na wsi. Przypomnijmy, że obecnie możemy mówić
jedynie o 100 m, a w przygotowanej propozycji zmian ustawowych zakłada
sie ̨ odległość nie wiek̨sza ̨ niż 500 m (dla ferm 500 DJP i wiec̨ej).

Czes̨to podkreśla sie,̨ że zdecydowana wiek̨szość Polaków jest zwolenni-
kami odejścia od energetyki opartej o weg̨iel. Na podstawie reprezentatyw-
nych badań, których wyniki tu przedstawiono, sad̨zimy, że podobnie wie-
lu mieszkańców naszego kraju odrzuca fermy przemysłowe. Istnieja ̨ także
wyniki badań wskazujac̨e, że odejście od konsumpcji mies̨a i produktów po-
chodzenia zwierzec̨ego, mogłoby sie ̨ przyczynić walnie do powstrzymania
wzrostu średniej temperatury na ziemi.

Nota na temat badań
Badanie ilościowe, na które się powołujemy w artykule, zostało zrealizowane na

zlecenie Stowarzyszenia Otwarte Klatki przez Biostat Omnibus z Rybnika na repre-
zentatywnej próbie dorosłych mieszkańców wszystkich województw metoda ̨ CATI
(N=1000) w dwóch odreb̨nych turach: w dn. 2–7.04.2019 i 7–12.05.2019. Przeprowadzo-
no także badania jakościowe (przez Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekono-
micznych z Gorzowa Wlkp.) metoda ̨ kwestionariuszowego wywiadu bezpośredniego
(face-to-face) w dniach 23.02.2019–4.03.2019 na próbie: dla Poznania N=110 i dla gmi-
ny Krzykosy N=110.
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Stłoczone brojlery na fermie przemysłowej. Fot. Andrew Skowron.(źródło:
otwarteklatki.pl)

Biorac̨ pod uwage ̨ wpływ masowej hodowli zwierzat̨ na emisje gazów
cieplarniach, zaskakujac̨e jest, jak relatywnie niewiele miejsca poświe-̨
ca sie ̨ temu problemowi w debacie klimatycznej. Wprawdzie szacunki
w tym wzgled̨zie nie sa ̨ zgodne, to jednak można przyjać̨, iż hodowla
odpowiedzialna jest przynajmniej za ok. kilkanaście procent tego typu
globalnej emisji – mniej wiec̨ej na poziomie całego transportu.

Narastajac̨y problem
Hodowla przyczynia sie ̨ nie tylko do emisji gazów cieplarnianych, ale powo-
duje także szereg innychnegatywnych skutkówekologicznych. Rosnac̨a kon-
sumpcja produktów pochodzenia zwierzec̨ego, zwłaszcza mies̨a, powoduje,
iż mamy do czynienia z coraz wiek̨szym problemem. Spożywamywiec̨ej mie-̨
sa z powodu wzrostu światowej populacji, ale także w przeliczeniu na głowe ̨
mieszkańca globu. W ciag̨u ostatnich 50-60 lat jego konsumpcja zwiek̨szyła
sie ̨aż o ok. 350%, gdyw tym samym czasie liczba ludności wzrosła o ok. 140%.
Dlaczego zatem kwestia ta nie stoi w centrum naszego zainteresowania, sko-
ro energetyka, transport, przemysł i rolnictwo, mocno dziś podporzad̨kowa-
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ne hodowli, sa ̨ mniej wiec̨ej w jednakowej skali odpowiedzialne za emisje ̨
gazów cieplarnianych? Czy nasza strategia nie powinna być nakierowana na
likwidacje ̨ różnego typu źródeł emisji?

Odpowiedzi na te pytania padaja ̨ różne. Mied̨zy innymi sad̨zi sie,̨ że lu-
dziom trudno przyjać̨ zmiany dietetyczne i mogłoby to wywołać radykalny
sprzeciw. Argument ten jest mało przekonujac̨y. Raczej nie docenia sie ̨ fak-
tu, że przemysł hodowlany to jedna z kluczowych branż gospodarki, a wy-
korzystanie i ubój zwierzat̨ przynosi ogromne zyski. Wiele osób gospodarke ̨
kapitalistyczna ̨postrzega w kategoriach „techno-romantycznych”, gdzie jej
symbolem sa ̨ branże z komputerami najnowszej generacji, iPhon’ami oraz
autami o naped̨zie elektrycznym. Rzeźnie ten wyidealizowany obraz burza,̨
choć zawsze były one w awangardzie zmian technologicznych. Dodatkowo
biznes ten był i jest nadal wyjat̨kowo „zrośniet̨y”z władza ̨ polityczna ̨ – za
jego lobbyste ̨ robi tu czes̨to ministerstwo rolnictwa, a bywa że i środowiska.

Polska jest jednym z europejskich centrów produkcji zwierzec̨ej. W ciag̨u
10 lat (2008–2017) wydano łac̨znie 933 pozwolenia na budowe ̨ dużych ferm
przemysłowych (210 iwiec̨ej DJP), z czego 593 tylkowostatnich trzech latach
tego okresu. (DJP to „duża jednostka przeliczeniowa” – umowne określenie
liczebności zwierzat̨ hodowlanych; 1 DJP = jedna krowa o wadze 500 kg). Po-
daż produktów zwierzec̨ych w naszym kraju szybko rośnie od kilkunastu lat.
W latach 2002–2017 produkcja mies̨a wzrosła o 76,4%, a mleka o 33,4%. Na-
wet w województwie wielkopolskim, gdzie hodowla jest tradycyjnie dobrze
rozwiniet̨a (najwiek̨sza w Polsce), wzrost ten analogicznie wyniósł: 48,7% i
45,9% (na podstawie danych GUS). Stało sie ̨ tak za sprawa ̨ jej uprzemysłowie-
nia.

Wzrost produkcji zwierzec̨ej łac̨zy sie ̨ jednocześnie z istotnymi zmianami
na wsi. Dokonuje sie ̨ koncentracja ziemi w rek̨ach właścicieli gospodarstw o
charakterze towarowym (powyżej 20 ha). Corazmniej ludzi na wsi żyje z pra-
cy na roli. Proces produkcyjny podporzad̨kowany został potrzebomwielkich
korporacji i grup kapitałowych zwiaz̨anych z handlem paszami i przetwór-
stwemproduktów pochodzenia zwierzec̨ego. Obraz średniorolnego (5-20 ha)
chłopa odwożac̨ego kilka świń do skupu, odchodzi w przeszłość.

Nie chcemy ferm przemysłowych
Z drugiej strony rozwój nowoczesnego przemysłumies̨nego nie posiada wca-
le dużego poparcia społecznego ani w mieście, ani na wsi. Duża cześ̨ć Pola-
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ków i Polek jest przekonana o tym, że hodowla w dalszym ciag̨u zachowała
swój przyzagrodowy charakter. Dla wiek̨szości osób akceptowalne jest trzy-
manie w jednym miejscu co najwyżej kilkuset sztuk bydła, świń czy kur/
kurczaków, gdy powszechnie funkcjonuja ̨ fermy o obsadzie wielu dziesiat̨-
ków tysiec̨y a nawet milionów (w odniesieniu do ptaków) zwierzat̨. Inaczej
mówiac̨, na podstawie badań można postawić teze,̨ że wiele osób dopuszcza
hodowle ̨zwierzat̨ raczej charakterystyczna ̨dla gospodarstwmało- i średnio-
rolnych, a nie towarowych i produkujac̨ych na przemysłowa ̨skale.̨ Jednocze-
śnie zdaja ̨ sie ̨ oni nie wiedzieć, że tzw. chów przyzagrodowy ma już stosun-
kowo niewielkie znaczenie.

Jak wskazuja ̨ wyniki najnowszych reprezentatywnych badań, które prze-
prowadzono w pierwszej połowie 2019 roku, poparcie dla ferm liczac̨ych po-
wyżej 210 DJP (w polskim prawie uchodzac̨ych za duże) jest niewielkie. Za
tego typu obiektami opowiada sie ̨ ledwie 3,3% badanych w przypadku ferm
świńskich (210 DJP realnie oznacza chów np. 1,5 tys tuczników) i 2,3% bada-
nych w przypadku kurczaków (210 DJP to 52,5 tys. kurczaków). Po przeciw-
nej stronie ponad 1/4 osób akceptuje hodowle ̨ do 100 świń i 350 kurczaków.
Różnice ̨mied̨zy opiniami mieszkańców miast i wsi nie sa ̨ tu wcale duże.

Jednocześnie 48,5% mieszkańców Polski jest przeciwna fermom przemy-
słowym jako takim (razem odpowiedzi „raczej przeciw” i „zdecydowanie
przeciw”) i wyraźnie przeważaja ̨ oni nad zwolennikami, którzy stanowia ̨
37,0% ogółu badanych (odpowiedzi „raczej za” i „zdecydowanie za”). Ale
oczywiście pozostaje otwarta ̨ kwestia,̨ co opowiadajac̨y rozumieli pod
pojec̨iem „ferma przemysłowa”? I tutaj powinniśmy wrócić do poprzed-
nich odpowiedzi na pytanie dotyczac̨e wielkości hodowli. Zdecydowana
wiek̨szość badanych ma wyobrażenie, że do ferm zaliczamy już obiekty o
wielkości poniżej (nawet zdecydowanie) 210 DJP. Z naszych ustaleń wynika,
że za ferme ̨ przemysłowa ̨ badani biora ̨ zwykle wszystko, co przekracza
chów przyzagrodowy, niekiedy rozumiejac̨ przez to hodowle ̨ nie wiek̨sza ̨
niż 100 krów, 100 świń lub 200 kurczaków.

Jak najdalej od nas
Najwiek̨szymproblemem, zwłaszcza dlamieszkańcówwsi, jest odór towarzy-
szac̨y hodowli zwierzec̨ej. Niektóre substancje zapachowe (przede wszyst-
kim te o właściwościach drażniac̨ych) moga ̨powodować dolegliwości choro-
bowewśród osób narażonych na ich oddziaływanie. „Dochodzi do stymulacji
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